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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Produksi dan Operasi 

Manajemen operasi pada mulanya lebih dikenal dengan  manajemen 

produksi. Akan tetapi dalam perkembangannya manajemen produksi mengalami 

perubahan menjadi manajemen produksi dan operasi. Manajemen  produksi dan 

operasi mengatur berbagai kegiatan produksi. Diawali dengan bahan baku (input), 

proses, dan hasil produksi (output). Agar perusahaan dapat melakukan kegiatan 

produksinya dengan lancar dan terkendali dan menggunakan sistem manajemen 

yang tepat, oleh karena itu manajemen dan produksi tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan perusahaan. 

 

2.1.1 Pengertian manajemen 

Ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, 

sebagai berikut : 

Pengertian manajemen menurut Sofjan Assauri (2004:18), yaitu:  

“Manajemen adalah kegiatan atau usaha yag dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

orang lain.” 

Pengertian manajemen menurut Pamela S. Lewis, Stephen H. Goodman 

dan Patricia M. Fondt (2004:5), yaitu : 

“Management is the process of administering and coordinating resources 

effectively dan efficiently in an effort to achieve the goals of organization.” 

Yang berarti : 

Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam mengatur sumber daya yang dimilikinya agar dapat 

dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan 

tersebut. 

Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2003:9), didefinisikan 

sebagai berikut: 
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 “Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut 

managing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen 

mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-

individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-

tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan manajemen adalah suatu ilmu, seni, kegiatan atau usaha dalam 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dan 

mengkoordinasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain agar dapat mencapai 

tujuan organisasi secara efisien. 

 

2.1.2 Pengertian Produksi dan Operasi 

Kegiatan produksi merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah 

organisasi industri. Produksi memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut:  

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2005:4) 

“Produksi (production) adalah proses penciptaan barang dan jasa.” 

Menurut Sofjan Assauri (2004:11), yaitu: 

“Produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan masukan (input) 

menjadi keluaran (output), tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang 

menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yan 

gmendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut.” 

Menurut Vincent Gasperz (2001:3), yaitu: 

“Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi, yang 

mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai 

tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi industri itu.” 

 Dari definisi yang dikemukakan oleh Vincent Gasperz di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu tugas atau aktivitas dikatakan memiliki nilai tambah 

apabila penambahan beberapa input pada tugas itu akan memberikan nilai tambah 

produk (barang dan  / atau jasa). Proses transformasi nilai tambah dari input 
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menjadi output dalam sistem produksi modern selalu melibatkan komponen 

struktural dan fungsional. 

 Sistem produksi memiliki beberapa karakteristik berikut: 

1. Mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling 

berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini 

berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi 

itu. 

2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, yaitu menghasilkan 

produk barang dan/ atau jasa) berkualitas yang dapat dijual dengan harga 

kompetitif di pasar. 

3. Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input 

menjadi output secara efektif dan efisien. 

4. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya, berupa 

optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya. 

 

Dari beberapa definisi produksi di atas maka dapat dilihat bahwa yang 

dimaksud dengan  pengertian produksi adalah suatu kegiatan penciptaan barang 

dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan 

mempertimbangkan pula kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Proses Produksi 

Proses Produksi atau proses operasi adalah proses perubahan masukan 

menjadi keluaran. Berbagai macam barang atau jasa yang dihasilkan banyak 

sekali sehingga berbagai macam proses yang ada juga menjadi banyak. Menurut 

Pangestu Subagyo (2000:8) proses produksi dibagi menjadi : 

1. Proses Produksi Terus-Menerus 

Proses produksi terus menerus atau continous adalah proses produksi 

yang tidak pernah berganti macam barang yang dikerjakan. Proses 

produksi continous biasanya juga disebut sebagai proses produksi yang 

berfokuskan pada produk atau product focus. Karena biasanya setiap 
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produk desediakan fasilitas produk tersendiri yang meletakkannya 

disesuaikan dengan urutan proses pembuatan produk itu. 

2. Proses Produksi terputus-putus 

Proses produksi terputus-putus atau intermittent digunakan untuk 

pabrik yang mengerjakan barang bermacam-macam dengan jumlah 

setiap macam hanya sedikit. Dikatan proses produksi terputus-putus 

karena perubahan macam barang yang dikerjakan. Oleh karena itu, 

tidak mungkin mengurutkan letak mesin sesuai dengan urutan proses 

pembuatan banrang. Proses produksi terputus-putus biasanya disebut 

juga sebagai proses produksi yang berfokus pada proses atau process 

focus. 

3. Proses Intermediate 

Dalam kenyataannya kedua macam proses produksi di atas tidak 

sepenuhnya berlaku. Biasanya merupakan campuran dari keduanya. 

Hal ini disebabkan macam barang yang dikerjakan memang berbeda, 

tetapi macamnya tidak terlalu banyak dan jumlah barang setiap macam 

agak banyak. Proses produksi yang memiliki unsur continous dan 

terdapat pula unsur intermittent, pada proses semacam ini disebut 

sebagai proses intermediate. Arus barang biasanya campuran, tetapi 

untuk beberapa kelompok barang sebagian arusnya sama. 

 

2.1.4 Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi 

Setiap organisasi sangat membutuhkan suatu manajemen yang baik dalam 

mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa sumber daya 

yang meliputi modal, mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. 

Keterampilan manajer dalam mengelola kegiatan produksi tersebut dapat 

meningkatkan kegunaan / manfaat dari suatu barang secara efektif dan efisien, 

oleh karena itu, semua kegiatan dan aktivitas dalam proses produksi harus disertai 

dengan proses manajemen. 
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Sebelum itu ada baiknya kita melihat dulu beberapa definisi manajemen 

operasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah menurut Jay Heizer 

dan Barry Render (2005:4): 

“Manajemen Operasi (operation management--OM) adalah serangkaian 

aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan 

mengubah input menjadi output” 

Menurut Lee J. Krajewski, Larry P.Ritzman dan Manoj K. Malhotra 

(2010:4): 

“Operations management refers to the systematic design, direction, and 

control of processes that transform inputs into services and products for 

internal, as well as external, customers.” 

Penulis mengartikan: 

Manajemen operasi mengacu  pada desain sistematik, arah, dan kendali atas 

proses yang mengubah masukan menjadi jasa dan produk untuk internal, baik 

eksternal, maupun pelanggan. 

Menurut Roberta S. Russel dan Bernard W. Taylor III (2011:26), yang 

dimaksud dengan manajemen operasi dan produksi adalah: 

“Operations management is the study of processes directly related to the 

creation and distribution of goods and services.” 

Penulis mengartikan: 

Manajemen operasi adalah studi tentang proses yang berkaitan langsung 

dengan penciptaan dan distribusi barang dan jasa. 

Menurut Sofjan Assauri (2004:12), yang dimaksud dengan manajemen 

produksi dan operasi, yaitu: 

“Merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan 

sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, 

dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk 

menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa.” 

Menurut Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano dan F. Robert Jacobs 

(2007:9) : 
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“Operations Management is defined as the design, operation, and 

improvement of the systems that create and deliver the firm’s primary 

products and services.” 

Penulis mengartikan : 

Manajemen operasi didefinisikan sebagai desain, operasi dan perbaikan 

sistem produksi dalam membuat produk atau jasa utama perusahaan. 

 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

operasi adalah suatu desain, operasi dan perbaikan sistem produksi serta 

perubahan dari sumber daya yang dimilliki perusahaan (meliputi tanah, tenaga 

kerja, modal dan input manajemen) menjadi output berupa barang atau jasa yang 

diinginkan. 

 Penekanan dalam manajemen produksi adalah kerangka pengambilan 

keputusan dalam pelaksanaan fungsi produksi. Adapun fungsi produksi menurut 

Sofjan Assauri (2004:23) terdiri dari 4(empat) hal utama, yaitu: 

1. Proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk 

pengolahan masukan (input). 

2. Jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang 

perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga 

proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

3. Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari 

kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu 

atau periode tertentu. 

4. Pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud 

dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan (input) pada 

kenyataannya dapat dilaksanakan. 

 

2.2   Pengertian Persediaan 

Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan 

digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau 
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perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau 

mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam 

proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Berikut ini adalah definisi-definisi 

persediaan menurut beberapa ahli : 

Pengertian persediaan menurut Lalu Sumayang (2003:189) adalah sebagai 

berikut : 

“Inventori atau persediaan merupakan simpanan material yang berupa bahan 

mentah, barang dalam proses dan barang jadi.” 

Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2004:169) persediaan dapat diartikan 

sebagai berikut : 

“Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan 

bahan- bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses 

produksi, serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi 

permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu.” 

Kemudian menurut Hani Handoko (2000:333) persediaan diartikan sebagai 

berikut : 

“Persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan 

segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam 

antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan.” 

Dari definisi-definisi persediaan yang dikemukakan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa persediaan adalah stok bahan baku yang digunakan untuk 

memfasilitasi produksi dimana hasil akhirnya adalah untuk memuaskan 

permintaan konsumen. 

 

2.2.1 Jenis-jenis Persediaan Fisik 

Setiap jenis persediaan memiliki karakteristik tersendiri dan cara 

pengelolaan yang berbeda. Menurut Sofjan Assauri (2004:171), jenis-jenis 

persediaan fisik dapat dibedakan menjadi: 

1. Persediaan Bahan Mentah (Raw Material Stock) 

Persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

produksi, barang yang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam 
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ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan 

baku bagi perusahaan atau pabrik yang menggunakannya. Bahan baku 

diperlukan oleh pabrik untuk diolah, yang setelah melalui beberapa 

proses diharapkan menjadi barang jadi (finished goods) 

2. Persediaan Bagian Produk atau Parts yang Dibeli (Purchased 

parts/Components Stock) 

Persediaan barang-arang yang terdiri dari parts yang diterima dari 

perusahaan lain, yang dapat secara langsung diassembling dengan parts 

lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 

3. Persediaan Bahan-Bahan Pembantu atau barang-barang Perlengkapan 

(Supplies Stock) 

Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam 

proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang 

dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak 

merupakan bagian atau komponen dari barang jadi.  

4. Persediaan Barang Setengah Jadi atau Barang Dalam Proses (Work In 

Process / Progress Work) 

Persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu 

pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi 

lebih pelu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 

Tetapi mungkin saja barang setengah jadi bagi suatu pabrik, 

merupakan barang jadi bagi pabrik lain karena proses produksinya 

memang hanya sampai disitu sja. Mungkin pula barang setengah jadi 

itu merupakan bahan baku bagi perusahaan lainnya yang akan 

memprosesnya menjadi barang jadi. Jadi perngertian dari barang 

setengah jadi atau barang dalam proses adalah merupakan barang-

barang yang belum berupa barang jadi, akan tetapi masih merupakan 

proses lebih lanjut lagi di pabrik itu sehingga menjadi barang jadi yang 

sudah siap untuk dijual kepada pelanggan atau konsumen. 

5. Persediaan Barang jadi (Finished Goods Stock) 
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Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam 

pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. 

Jadi barang jadi ini adalah merupakan produk selesai dan telah siap 

untuk dijual. 

 

2.2.2 Fungsi Persediaan 

Fungsi produksi suatu perusahaan tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya 

persediaan yang mencukupi. Persediaan timbul karena penawaran dan permintaan 

berada dalam tingkat yang berbeda sehingga material yang disediakan berbeda 

dengan yang dibutuhkan. Adapun fungsi-fungsi persediaan menurut Freddy 

Rangkuti (2004:15) adalah sebagai berikut : 

a. Batch stock atau Lot Size Inventory 

Persediaan Lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan-

penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit 

menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan melakukan pembelian kuantitas yang lebih besar, 

dibandingkan dengan biaya-biaya yng timbul karena besarnya 

persediaan (biaya sewa gedung, invests, resiko, dan sebagainya), jadi 

keuntungan yang akan diperoleh dari adanya batch stock atau lot size 

inventory ini antara lain ialah: 

1) Memperoleh potongan harga pada pembelian 

2) Memperoleh efisiensi produksi ( manufacturing economics) karena 

adanya operasi atau “production run” yang lebih lama 

3) Adanya penghematan didalam biaya angkutan 

 

b. Fungsi Decoupling 

Persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi 

permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan 

bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya 

tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu 

pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar 



24 
 

departemen-departemen dan proses-proses individual perusahaan 

terjaga “kebebasannya”. Persediaan barang jadi diperlukan untuk 

memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para langganan. 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 

konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut 

fluktuasi stock. 

c. Fungsi Antisipasi 

Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa 

lalu, yaitu permintan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat 

mengadakan persediaan musiman (seasional inventories). Disamping 

itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu 

pengiriman dan permintaan akan barang selama periode tertentu. 

Dalam hal ini perusahaan memerlukan persediaan ekstra yang disebut 

persediaan pengaman (safety stock) 

 

2.2.3 Peranan Persediaan Bahan Baku 

Pada dasarnya persediaan akan mempermudah atau memperlancar 

jalannya operasi perusahaan pabrik yang harus dilakukan secara berturut-

turut untuk mempermudah barang-barang, menurut Sujadi Prawirosentono 

(2000:69) persediaan yang diadakan mulaidari bahan baku sampai barang 

jadi, antara lain berguna untuk: 

1. Mengurangi risiko keterlambatan datangnya bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk menunjang proses produksi perusahaan. 

2. Mengurangi risiko penerimaan bahan baku yang dipesan tetapi 

tidak sesuai dengan pesanan sehingga harus dikembalikan. 

3. Menyimpan bahan/barang yang dihasilkan secara musiman 

(seasonal) sehingga dapat digunakan seandainya pun bahan/barang 

itu tidak tesedia di pasaran. 

4. Mempertimbangkan stabilitas operasi produksi perushaan, berarti 

menjamin kelancaran proses produksi. 
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5. Upaya penggunaan mesin yang optimal, karena terhindar dari 

terhentinya operasi produksi karena ketidakadaan persediaan (stock 

out). 

6. Memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya 

dimana keinginan langganan pada suatu waktu dapat dipenuhi 

dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. 

 

2.2.4 Biaya yang Timbul dengan Adanya persediaan  

Menurut Freddy Rangkuti (2004:16) dalam pembuatan setiap keputusan 

yang akan mempengaruhi besarnya (jumlah) persediaan, biaya-biaya variabel 

berikut ini harus dipertimbangkan: 

1. Biaya Penyimpanan (Holding costs atau Carrying costs) 

Terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan 

kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin 

besar pabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-

rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk sebagai 

biaya penyimpanan adalah: 

a. Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk penerangan, 

pendingin ruangan dan sebagainya). 

b. Biaya modal (opportunity cost of capital) yaitu alternative 

pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. 

c. Biaya keuasangan. 

d. Biaya penghitungan fisik. 

e. Biaya asuransi persediaan. 

f. Biaya pajak persediaan. 

g. Biaya oencurian, pengrusakan atau perampokan. 

h. Biaya penanganan persediaan dan sebagainya. 

 

2. Biaya pemesanan atau pembelian (ordering costs atau procurement 

costs). Biaya-biaya ini meliputi: 

a. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. 



26 
 

b. Upah. 

c. Biaya telepon. 

d. Pengeluaran surat menyurat. 

e. Biaya pengepakan dan penimbangan. 

f. Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan. 

g. Biaya pengiriman ke gudang. 

h. Biaya utang lancar dan sebagainya. 

Pada umumnya, biaya pemesanan (diluar biaya bahan dan potongan 

kuantitas) tidak naik bila kuantitas pesanan bertambah besar. Tetapi 

apabila semakin banyak komponen yang dipesan setiap kali pesan, 

jumlah pesanan per periode turin, maka biaya pemesanan total akan 

turun. Ini berarti, biaya pemesanan total per periode (tahunan) adalah 

sama dengan jumlah pesanan yang dilakukan setiap periode dikalikan 

biaya yang harus dikeluarkan setiap kali pesan. 

 

3. Biaya Penyiapan (manufacturing) atau set up costs. 

Hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi 

sendiri “dalam pabrik” perusahaan, perusahaan menghadapi biaya 

penyiapan (set up costs) untuk memproduksi komponen tertentu. 

Biaya-biaya ini terdiri dari: 

a. Biaya mesin-mesin menganggur. 

b. Biaya persiapan tenaga kerja langsung. 

c. Biaya penjadwalan. 

d. Biaya ekspedisi dan sebagainya. 

Seperti halnya biaya pemesanan, biaya penyiapan total per periode 

adalah sama dengan biaya penyiapan dikalikan jumlah penyiapan per 

periode. 
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4. Biaya Kehabisan atau Kekurangan Bahan (shortage costs) 

Adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya 

permintaan bahan. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kehilangan penjualan. 

b. Kehilangan langganan. 

c. Biaya pemesanan khusus. 

d. Biaya ekspedisi. 

e. Selisih harga. 

f. Terganggunya operasi. 

g. Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya. 

Biaya kekurangan bahan, sulit diukur dalam praktek, terutama karena 

kenyataannya biaya ini sering merupakan opportunity costs, yang sulit 

diperkirakan secara objektif. 

 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persedian Bahan Baku 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya persediaan yang 

harus diadakan, dimana faktor-faktor tersebut saling betautan satu sama lain. 

Menurut Sujadi Prawirosentono (2000:71) faktor-faktor dominan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut:   

a) Perkiraan pemakaian bahan 

Penentuan besarnya persediaan bahan yang diperlukan harus sesuai 

dengan kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam suatu periode yang 

lalu (actual usage) dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan 

bahan. Alasannya adalah bahwa pemakaian bahan periode lalu 

merupakan indicator tentang penyerapan bahan oleh proses produksi. 

Dengan demikian, bila kondisinya sama berarti pada periode yang 

akan datang dapat ditentukan besarnya bahan baku bersangkutan. 

b) Harga bahan 

Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. Harga bahan 
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ini bila dikalikan dengan jumlah bahan yang diperlukan merupakan 

kebutuhan modal yang harus disediakan untuk membeli persediaan 

tersebut. 

c) Biaya persediaan 

Terdapat beberapa jenis biaya untuk menyelenggarakn persediaan 

bahan. Adapun jenis biaya persediaan adalah biaya pemesanan (biaya 

order) dan biaya penyimpanan aha gudang. 

d) Waktu menunggu pesanan (lead time) 

Waktu menunggu pesanan (lead time) adalah waktu antara atau 

tenggang waktu sejenak pesanan dilakukan sampai dengan saat 

pesanan tesebut masuk ke gudang. Waktu tenggang ini merupakan 

salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar bahan/barang yang 

dipesan datang tepat pada waktunya. Artinya, jangan sampai terjadi 

kehabisan baan di gudang. 

 

2.2.6 Metode Penilaian Persediaan 

Penentuan harga pokok persediaan sangat bergantung dari metode 

penilaian yang dipakai. Masalah yang sering timbul dalam penentuan metode 

yang dipakai adalah: bagaimana menentukan harga pokok persediaan seandainya 

masing-masing unit dari produk yang sama dibeli dengan harga yang berlainan.  

Sebelum menentukan metode mana yang lebih sesuai untuk suatu 

perusahaan maka ada beberapa cara yang dapat digunakan menurut Sofjan 

Assauri (2004:173) diantaranya adalah:  

a. First in First Out (FIFO Method) 

Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah terjadi 

dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Denga 

demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang 

yang akhir masuk. Kelebihan metode ini yaitu dalam suatu periode 

inflasi, penggunaan metode FIFO akan menghasilkan jumlah laba 

bersih yang tinggi dibandingkan kedua metode lainnya. Sedangkan 

kelemahannya yaitu bahwa ada kecenderungan memaksimalkan 
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dampak kenaikan inflasi atau deflasi terhadap jumlah yan gdilaporkan 

sebagai laba bersih.  

b. Cara rata-rata ditimbang (Weight Average Method) 

Cara ini berbeda dengan cara yang dijelasakan sebelumnya karena 

didasarkan atas harga rata-rata dimana harga tersebut dipengaruhi oleh 

jumlah barang yang diperoleh pada masing-masing harganya. Dengan 

demikian persediaan yang dinilai berdasarkan harga rata-rata. 

Kelebihan metode ini yaitu penetapan persediaan dapat dikatakan 

bebas dari naik atau turunnya harga, sehingga laba bersih yang 

dilaporkan atau harga pokok persediaan menjadi titik berpengaruh. 

Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah terletak pada sistem 

pencatatan akan lebih banyak dibandingkan dengna kedua metode 

lainnya. Tambahan beban administrasi akan lebih besar apabila 

frekuensi pembelian cukup banyak dan jenis barang yang dibeli 

bermacam-macam. 

c. Last In First Out (LIFO Method) 

Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual dinilai 

menurut harga pembelian yang terakhir masuk. Sehingga persediaan 

yang masih ada/stock, dinilai berdasarkan harga pembelian barang 

yang terdahulu. 

Sebagai contoh perusahaan yang menerapkan metode ini pada 

umumnya terdapat pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat 

perputaran (turn over) penjualan yang sangat tinggi. Kelebihan metode 

ini yaitu terletak dalam laporan rugi atau laba, metode LIFO 

memberikan nilai yang tertinggi terhadap barang yang dijual. 

d. Perbandingan atas Hasil Penilaian 

Bilamana keadaan harga adalah stabil, maka semua cara penilaian 

menghasilakan angka yang sama. Akan tetapi bila fluktuasi harga tidak 

stabil (turun naik) maka masing-masing cara akan menghasilkan angka 

yang berbeda. 
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2.3  Pengertian Pengendalian Persediaan 

Seperti telah kita ketahui bahwa setiap perusahaan perlu mengadakan 

persediaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk 

mengadakan persediaan in idibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam 

persediaan tersebut. Oleh sebab itu setiap perusahaan haruslah dapat 

mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin 

kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang 

tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. Persediaan yang teralu 

berlebihan akan merugikan perusahaan, karena ini berarti lebih banyak uang atau 

modal yang tertanam, dan biaya-biaya yang ditimbulkan dengan adanya 

persediaan tersebut. Sebaliknya suatu persediaan yang terlalu kecil akan 

merugikan perusahaan karena kelancaran dari kegiatan produksi dan distribusi 

akan terganggu. Pengawasan persediaan merupakan salah satu kegiatan dari 

urutan kegiatan-kegiatan yang bertautan erat satu sama lain dalam seluruh operasi, 

produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih 

dahulu baik waktu, jumlah kualitas maupun biayanya. 

Pengertian pengendalian persediaan menurut Sofjan Assauri (2004:176) 

dikemukakan sebagai berikut: 

“Pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk 

menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan parts, bahan baku, dan barang 

hasil/produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran prduksi dan 

penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelian perusahaan dengan efektid dan 

efisien.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

persediaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar produksi dapat berjalan 

lancar dan biaya persediaan menjadi minimal. 

 

2.3.1. Tujuan Pengendalian Persediaan 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

sudah tentu mempunyai tujuan-tujuan tertenu. Pengendalian persediaan yang 

dijalankan untuk memelihara terdapatnya keseimbangan antara kerugian-kerugian 
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serta penghematan dengan adanya suatu tingkat persediaan tertentu, dan besarnya 

biaya dan modal yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan tersebut. 

Menurut Freddy Rangkuti (2004:9) tujuan pengendalian dapat dinayatakan 

sebagai usaha untuk: 

a. Menjaga jangan sampai kehabisan persediaan 

b. Supaya pembentukan persediaan stabil 

c. Menghindari pembelian kecil-kecilan 

d. Pemesanan yang ekonomis 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian 

persediaan yaitu untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-

bahan/barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-

biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Dengan 

kata lain pengendalian persediaan untuk menjamin terdapatnya persediaan pada 

tingkat yang optimal agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya 

persediaan minimal. 

 

2.3.2. Fungsi-fungsi Pengendalian Persediaan 

Masalah pengendalian persediaan merupakan masalah yang penting, 

karena jumlah persediaan masing-masing bahan baku akan menentukan atau 

mempengaruhi kelancaran produksi serta keefektifan dan efisiensi perusahaan 

atau pabrik. Jumlah persediaan setiap pabrik berbeda-beda tergantung dari volume 

produksinya, jenis pabriknya dan prosesnya. 

Ada beberapa fungsi utama dari suatu pengendalian persediaan yang 

efektif, diantaranya yaitu: 

a. Memperoleh bahan-bahan 

Menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu supply yang cukup dari 

bahan-bahan yang dibutuhkan baik kuantitas maupun kualitas. 

b. Menyimpan dan memelihara (maintain) bahan-bahan dalam persediaan 

Mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan 

melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan. 

c. Pengeluaran bahan-bahan 
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Menetapkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian 

bahan-bahan dengan tepat pada saat serta tempat dimana dibutuhkan. 

d. Meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang 

(mempertahankan persediaan dalam jumlah yang optimum setiap 

waktu) 

 

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengendalian Persediaan Bahan 

Baku 

Agar pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

mencapai hasil yang maksimal, menurut Sofjan Assauri (2004:176) ada beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengendalian persediaan 

tersebut, diantaranya: 

a. Adanya fasilitas pergudangan yang cukup luas dan teratur. 

b. Adanya suatu sistem administrasi pencatatan  dan pemeriksaan atas 

penerimaan dan pengeluaran bahan atau barang. 

c. Sumber daya yang menguasai suatu sistem yang mengawasi sistem 

administrasi pengendalian persediaan yang digunakan perusahaan. 

d. Perencanaan untuk mengganti barang-barang/bahan yang telah 

dikeluarkan/dipergunakan dan barang-barang/ bahan yangsudah terlalu 

lama berada di gudang sehingga using dan ketinggalan jaman. 

e. Informasi dari bagian produski tentang sifat teknis barang, daya tahan 

produk dan lamanya produksi, untuk melakukan perencanaan 

pengendalian persediaan. 

f. Informasi dari bagianpenjualan tentang tingkat penjualan atas produk 

perusahaan, sehingga bagian persediaan dapat menentukan besarnya 

persediaan yang harus ada sehingga tidak terjadi kekeurangan 

persediaan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pesanan 

konsumen. 
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2.3.4. Aspek-aspek Pengendalian Persediaan 

Dalam usaha pengendalian persediaan terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu: 

a. Sistem Pengadaan Persediaan 

Perusahaan harus menentukan sistem pengadaan persediaan yang akan 

diberlakukan di perusahan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengendalian persediaan seperti yang dibutuhkan 

diatas. 

b. Penentuan Jumlah Persediaan 

Penentuan jumlah persdiaan ini merupakan aspek yang penting di 

dalam pengendalian persediaan, kekurangan dan kelebihan jumlah 

persediaan akan mempengaruhi tingkat laba yang akan diperoleh 

perusahaan. 

c. Administrasi Persediaan 

Untuk mempermudah di dalam melakukan pengendalian persediaan 

diperlukan suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur. 

 

2.3.5. Peranan Pengendalian Persediaan dalam Manajemen Operasi 

Pengendalian persedian merupakan bagian dalam perencanaan jangka 

pendek yang berarti memiliki peran penting dalam proses produksi, karena 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan persediaan bahan baku yang akan 

mempengaruhi jalannya proses produksi. Jumlah persediaan bahan baku diatur 

sedemikian rupa sehingga baik kekurangan maupun kelebihan bahan baku dapat 

dihindari. 

Menurut Sujadi Prawirosentono (2000:72) bahwa : 

“Bahan baku di gudang harus tetap ada agar proses produksi tidak terhenti, 

dan bila ada persediaan dalam gudang hanya sedikit tentu dapat 

mengancam proses produksi.” 

Bila persediaan diadakan sebanyak-banyaknya, memeng proses produksi 

akan terjamin kelancarannya. Namun penyinpanan bahan sebanyak banyaknya 

berarti penimpanan akan besar sekali. Tetapi bila persediaan dalam jumlah 
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sekecil-kecilnya dapat mengancam proses produksi. Jadi dalam melakuan 

pengendalian persediaan, perusahaan harus membuat rencana produksi di awal 

periode prduksi yang memuat jumlah produksi yang akan dihsilkan (tujuan 

produksi), jumlah kebutuhan bajan baku untuk dapat mencapai tujuan produksi 

tersebut serta hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi hal buruk 

yang mungkin terjadi. 

 

2.4 Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Jumlah atau besarnya pesanan yang diadakan hendaknya menghasilkan biaya-

biaya yang timbul dalam persediaan adalah minimal. Untuk menentukan jumlah 

pesanan yang paling ekonomis ini, kita harus berusaha memperkecil biaya-biaya 

pemesanan (ordering costs) dan biaya- biaya penyimpanan (carrying costs). 

Dalam usaha ini kita berhadapan dengan dua sifat biaya yang agak bertentangan. 

Sifat yang pertama menekankan agar jumlah pemesanan sangat kecil sehingga 

carrying costs menjadi kecil, tetapi sebaliknya ordering costs menjadi sangat 

besar selama satu tahun. Dengan memperhatikan kedua sifat tersebut diatas, maka 

dapat dilihat bahwa jumlah pesanan yang paling ekonomis ini terletak antara dua 

pembatasan yang ekstrem tersebut, yaitu jumlah dimana ordering costs adalah 

sama dengan jumlah carrying costs, atau jumlah ordering costi dan carrying costs 

adalah yang paling minimal selama satu tahun. 

Jadi jumlah pesanan yang paling ekonomis (economic order quantity), 

menurut Sofjan Assauri (2004:182) dapat diartikan sebagai: 

“Economic order quantity merupakan jumlah atau besarnya pesanan yang 

memiliki jumlah ordering costs dan carrying costs per tahun paling 

minimal.”  

Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2004:11) economic order quantity, 

dapat diartikan sebagai: 

“Jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya 

yang paling rendah” 
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Metode ini dapat digunakan untuk barang-barang yang dibeli atau barng-

barang yang diproduksi sendiri. Menurut Lalu Sumayang (2003:206) ada 

beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar metode ini dapat digunakan, yaitu: 

a. Kecepatan permintan tetap dan terus menerus. 

b. Lead time yaitu waktu antara pemesanan sampai dengan pemesanan 

datang harus tetap. 

c. Tidak pernah ada kejadian persediaan habis atau stock out. 

d. Material dipesan dalam paket atau lot dan pesanan datang pada waktu 

yang bersamaan dan tetap dalam bentuk paket. 

e. Harga per unit tetap dan tidak ada pengurangan harga walaupun pembelian 

dalam jumlah volume yang besar. 

f. Besar carrying costs tergantung secara garis lurus dengan rata-rata jumlah 

inventori. 

g. Besar ordering costs atau set up costs  tetap untuk setiap lot yang dipesan 

dan tidak tergantung pada jumlah item pada setiap lot. 

h. Item adalah produk satu macam dan tidak ada hubungan dengan produk 

lain. 

 

2.4.1 Pemesanan yang Ekonomis 

Oleh karena persediaan bahan-bahan yang diadakan telah dipakai untuk 

proses produksi, mak bahan-bahan tersebut harus disediakan lagi untuk proses 

produksi selanjutnya. Untuk dapat disediakannya bahan-bahan itu, maka bahan-

bahan tersebut harus dipesan lagi. Pemesanan yang dilakukan hendaknya 

ekonomis atau efisien, dimana jumlah yang dipesan haruslah didasarkan atas 

kebutuhan untuk proses produksi danpertimbangan-pertimbangan biaya yang 

terjadi akibat pemesanan bahan dalam jumlah tersebut.  

 

2.4.1.1 Cara-cara Pemesanan (Order System) dalam Pengendalian Persediaan 

Dalam usaha untuk menutupi kebutuhan persediaan, maka dilakukan 

kegiatan pemesanan bahan. Pemesanan bahan yang dibutuhkan pada saat 

persediaan mencapai titik tertentu (order point system), dan pemesanan yang 



36 
 

dilakukan pada saat dimana waktu tertentu yang telah ditetapkan dicapai (order 

cycle system). 

a) Order Point System 

Suatu sistem atau cara pemesanan bahan, dimana pesanan dilakukan 

apabila persediaan yang ada telah mencapai suatu tingkat tertanu. Jadi 

dengan order point system, ditentukan jumlah persediaan pada tingkat 

tertentu yang merupakan batas waktu dilakukannya pemesanan yang 

disebut “order point” atau “reorder point”. Apabila bahan-bahan yang 

tersedia terus dipergunakan, maka jumlah persediaan makin menurun 

dan sampai suatu saat akan mencapai titik batas dimana pemesanan 

harus dilakukan kembali. Dalam sistem ini pesanan yang diadakan 

dalam jumlah yang tetap dari bahan-bahan yang dipesan yang disebut 

juga dengan “fixed order quantity system”. Oleh karena pesanan 

dilakukan pada waktu persediaan yang ada mencapai titik atau tingkat 

tertentu, maka jarak waktu pemesanan antara satu pesanan dengan 

pesanan lain, tidaklah sama, yang tergantung pada fluktuasi 

penggunaan bahan dalam persediaan dan fluktuasi waktu antara 

pesanan diadakan sampai dengan bahan-bahan yang dipesan diterima 

di gudang perusahaan pabrik. Keuntungan dari sistem ini adalah 

pengawasan atas jumlah dan waktu pemesanan dapat dilakukan dengan 

mudah dan cepat. Kesukaran pelaksanaan sistem pemesanan ini adalah 

apabila perusahaan menggunakan bahan-bahan atau barang-barang 

dalam persediaan yang terdiri dari beberapa jenis, sedangkan saat 

pemesanan jenis barang/bahan yang satu dengan yang lain tidak sama. 

Dalam pelaksanaan sistem pemesanan seperti ini biasanya dapat 

dilakukan dalam dua variasi yaitu yang disebut dengan “two bin and 

bag account system” dan “one storage bin system”. 

 Two and bag account system 

Dengan cara ini, perusahaan menggunakan dua kantong (bin) 

dimana kantong pertama merupakan tempat persediaan bahan-

bahan yang jumlahnya sama dengan jumlah persediaan pada 
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tingkat “order point” dan berfungsi sebagai persediaan 

cadangan. Sedangkan persediaan bahan-bahan, selebihnya 

ditempatkan pada kantong kedua. Penggunaan bahan-bahan, 

mula-mula diambil dari kantong kedua sampai habis, dan pada 

saat kantong kedua habis maka pemesanan kembali harus 

dilakukan. Cara atau sistem ini adalah sederhana dan mudah 

untuk dilakukan pengendalian bahan maupun pencatatan. 

 One storage bin system 

Dengan cara ini, perusahaan banyak menggunakan satu 

kantong persediaan. Didalam kantong persediaan (storage bin) 

ini diadakan pembagian terhadap persediaan yaitu menjadi dua 

bagian. Bagian pertama untuk memenuhi atau menyuplai 

kebutuhan bahan-bahan sehati-hari/rutin, dan bagian kedua 

untuk memenuhi kebutuhan atau penggunaan bahan-bahan 

selama periode pengisian kembali. Cara ini memberi 

keuntungan berupa kesederhanaan dalam pencatatan 

persediaan. 

b) Order Cycle System 

Yang dimaksud dengan order cycle system adalah suatu sistem atau 

cara pemesanan bahan dimana jarak atau interval waktu dari 

pemesanan tetap, misalnya tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan. Jadi, 

dengan order cycle system ditentukan waktu pemesanan dengan jarak 

yang tetap. Sedangkan tiap-tiap pesanan mempunyai jumlah barang 

yang berfluktuasi tergantung pada banyaknya pemakaian bahan dalam 

jarak/interval waktu antara pesanan yang lalu dengan pesanan 

berikutnya. Oleh karena didasarkan pada jarak waktu yang tetap, maka 

pemesanan dilakukan tanpa memperhatikan jumlah persediaan yang 

masih ada. Order cycle system dapat digunakan untuk mengawasi 

persediaan barang-barang yang banyak jenisnya serta lebih tinggi 

nilainya. Akan tetapi pengendalian persediaan model ini kaku dan 

mahal, karena pada waktu tertentu setiap jenis bahan-bahan/barang-
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barang dalam persediaan harus diperhatikan dan harus diadakan 

perkiraan lebih dahulu mengenai kemungkinan turun dan naiknya 

pemakaian/penggunaan bahan-bahan. Bila terjadi kesalahan perkiraan 

dapat mengakibatkan persediaan yang berlebihan ataupun kehabisan 

persediaan. 

 

2.4.1.2 Jumlah Pemesanan yang Ekonomis 

Menurut Sofjan Assauri (2004:182), dalam penentuan atau pemecahan 

jumlah pesanan yang ekonomis ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

dengan menggunakan tabel (tabular approach), dengan menggunakan 

grafik (graphical approach) dan dengan menggunakan rumus (formula 

approach). 

1) Tabular approach 

Penentuan jumlah pemesanan yang paling ekonomis dengan “tabular 

approach” dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel 

jumlah pesanan dan jumlah biaya per tahun. Tentunya jumlah pesanan 

yang mengandung jumlah biaya yang terkecil merupakan jumlah 

pesanan yang paling ekonomis (economic order quantity). 

2) Graphical approach 

Penentuan jumlah pemesanan yang ekonomis dengan “Graphical 

appoach” dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik 

carrying costs, ordering costs dan total costs dalam satu gambar, 

dimana suatu sumbu horizontal jumlah pesanan (order) per tahun dan 

sumbu vertikal besarnya biaya dari ordering cost, carrying costs dan 

total costs. 

3) Dengan menggunakan rumus (Formula approach) 

Cara penentuan jumlah pesanan yang ekonomis dengan menurunkan di 

dalamnya rumus-rumus matematika, dapat dilakukan dengan 

memperhatikan bahwa jumlah biaya persediaan yang minimum 

terdapat, jika ordering costs  sama dengan carrying costs. 
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Rumus-rumus matematika yang dapat digunakan, menggunakan 

symbol-simbol atau notasi menurut Hani Handoko (2000:340) adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana:  

D =  penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu 

S =  biaya pemesanan (persiapan pesanan dan penyiapan mesin) per 

pesanan 

H =  biaya penyimpanan per unit per tahun 

 

Kemudian: 

 

 = persediaan rata-rata 

 

 = jumlah pesanan  

 

 = biaya penyiapan per tahun 

 

 = biaya pemesanan per tahun 

Dengan demikian total biaya per tahun: 
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2.5  Persediaan Pengaman (Safety Stock/Buffer Stock) 

Dengan adanya model EOQ ini sebenarnya masih ada kemungkinan 

terjadinya out of stock atau kekurangan persediaan dalam produksi. Kemungkinan 

ini dapat disebabkan oleh :  

a. Penggunaan bahan baku di dalam proses produksi lebih besar daripada 

yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini akan berakibat persediaan akan 

habis diproduksi sebelum pembelian atau pemesanan yang berikutnya 

datang, sehingga terjadinya out of stock. Hal ini berarti terjadi 

ketidakpastian dalam pemakaian bahn baku. 

b. Pemesanan atau pembelian bahan baku itu tidak dapat datang pada 

waktunya (terlambat). Hal ini berarti lead time dan jumlah serta 

penyelesaian produksi merupakan problem yang sering terjadi. 

Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kehabisan persediaan atau 

sebaliknya jumlah persediaan yang terlalu banyak. Resiko kehabisan 

persediaan antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut : 

 Permintaan yang lebih besar 

 Lead time bertambah 

 Permintaan terlalu tinggi 

Untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut, khususnya dalam permintaan 

dan Lead time, maka disediakan suatu jumlah tertentu (safety stock) yang akan 

mengurangi risiko kehabisan persediaan. Menurut Sofjan Assauri (2004:186) 

persediaan pengaman (safety stock) adalah: 

“Persediaan pengaman (safety stock) adalah persediaan tambahan yang 

diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya 

kekurangan bahan (stock out)” 

Semakin besarnya tingkat safety stonk-nya maka kemungkinan kehabisan 

persediaan semakin kecil. Akan tetapi, akibatnya adalah biaya simpan semakin 

besar karena jumlah total persediaan tidak tercpai karena biaya total dalam model 

persediaan didapatkan pada titik keseimbangan antara kelebihan dan kehabisan 

persediaan. 
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Tetapi dengan diadakannya safety stock adalah mengurangi kerugian yang 

ditimbulkan karena terjadinya stock out, selain itu safety stock juga berperan 

untuk menjaga kelangsungan proses produksi dapat berjalan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. 

 

2.5.1 Faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan 

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa persediaan penyelamat (safety 

stock) dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan 

(stock out) yang mungkin diberikan oleh penggunaan bahan baku yang lebih besar 

daripada perkiraan semula, atau keterlambatan dalam penerimaan bahan baku 

yang dipesan. Menurut Sofjan Assauri (2004:187), faktor-faktor yang menentukan 

besarnya persediaan adalah: 

a) Penggunaan baan baku rata-rata 

Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahanbaku selama 

periode tertentu, khususnya selama periode pemesanan adalah rata-rata 

bahan baku pada masa sebelumnya. Hal ii perlu diperkirakan karena 

setelah kita mengadakan pesanan (order) penggantian, maka 

pemenuhan kebutuhan atau permintaan dari pelanggan sebelum barang 

yang dipesan datang, harus dapat dipenuhi dari persediaan (stock) yang 

ada. Kebutuhan atau permintaan dari pelanggan biasanyaturun naik 

dan tidak dapat diramalkan dengna penuh keyakinan. Turun naiknya 

penggunaan ini membutuhkan kita mencari metode untuk dapat 

memperkirakannya. Seperti telah dikatakan bahwa sering 

dipergunakan adalah rata-rata hitung. Disamping rata-rata, perlu pula 

diketahui penyimpangan dari rata-rata tersebut, karena adanya 

penggunaan yang turun naik. 

b) Faktor waktu atau lead time (procurement time) 

Didalam pengisian kembali persediaan terdapat suatu perbedaan 

waktuyang cukup lama antara saat mengadakan pesanan (order), untuk 

penggantian atau pengisian kembali persediaan dengan saat 

penerimaan barang-barang yang dipesan tersebut diterima dan 
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dimasukkan ke dalam persedian. Perbedaan waktu ini yang disebut 

dengan “lead time”. Jadi yang dimaksud dengan lead time adalah 

lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan-bahan 

sampai kedatangan bahan-bahan yang dipesan tersebut diterima di 

gudang persediaan. Lamanya waktu tersebut tidaklah sama antara satu 

pesanan dengan pesanan yang lain, tetapi bervariasi. Lamanya waktu 

ini harus diperkirakan atau ditaksir, walaupun risiko kesalahan masih 

tetap ada karena mungkin lebih besar atau kecil. Biasanya persediaan 

yang diadakan adalah untuk menutupi kebutuhan selama lead time 

yang telah diperkirakan. Akan tetapi apabila kedatangan bahan tersebut 

terlambat atau lead time yang terjadi lebih besar daripada yang 

diperkirakan, maka persediaanyang ditetapkan semula tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

kedatangan bahan yang dapat mengakibatkan kemacetan produksi. 

Dalam menentukan besarnya persediaan pengaman yang sebaiknya 

dipunyai perusahaan, haruslah didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan yang rasional yang dapat diukur, sehingga dapat 

menghasilkan penentuan kebijaksanaan yang tepat dan dapat efektif. 

Untuk itu ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya 

adalah “probability of stock out approach” dan “level of service 

approach”. 

 Probability of stock out approach 

Dalam menggunakan approach ini dipakai asumsi bahwa lead 

time adalah kosntan, dan seluruh barang yang dipesan 

diserahkan oleh supplier pada saat yang sama. Jadi dengan 

asumsi ini maka terjadi stock out bukan disebabkan karena 

perubahan (fluktuasi) dari lead time atau penyerahan bahan 

yang dipesan tidak pada saat yang sama, akan tetapi stock out 

terjadi karena adanya perubahan dalam permintaan atau 

penambahan dalam penggunaan. 
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 Level of service approach 

Seperti telah diketahui bahwa persediaan pengaman (safety 

stock) perlu diadakan untuk mempertahankan kelangsungan 

kegiatan produksi, dalam menghadapi kegoncangan atau 

fluktuasi permintaan yang mengakibatkan pemakaian barang 

dapat berfluktuasi, dan ketidakpastian kedatangan bahan yang 

dipesan sehingga mungkin terlambat. Penentuan kebijaksanan 

yang rasional yangdilakukan untuk menjamin 

kelangsungan/kelancaran kegiatan produksi, haruslah 

ditentukan dan diukur dengan tingkat pelayanan (level of 

service) yang dapat diberikan oleh adanya persediaan 

penyelamat tersebut. 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung persediaan pengaman 

(safety stock) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = Standar Deviasi 

  = perkiraan penjualan barang 

  = penjualan barang sebenarnya 

  = banyaknya data 

  = lead time 

  = Tabel Z 
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2.6  Tingkat Pemesanan Kembali (Reorder Point) 

Menurut Sofjan Assauri (2004:196), tingkat pemesana kembali (reorder point) 

adalah: 

“Tingkat pemesanan kembali adalah suatu titik atau batas dari jumlah 

persediaan yang ada pada suatu saat dimana pemesanan harus diadakan 

kembali” 

Titik ini menunjukkan kepada bagian pembelian untuk mengadakan 

pemesanan kembali bahan-bahan persediaan untuk menggantikan persediaan yang 

telah diguakan. Dalam menentukan titik ini kita harus memperhatikan besarnya 

penggunaan bahan selama bahan-bahan yang dipesan belum datang dan 

persediaan minimum. Besarnya penggunaan selama bahan-bahan yang dipesan 

belum diterima ditentukan oleh dua faktor yaitu “lead time” dan tingkat 

penggunaan rata. Saat pemesanan kembali (reorder point) dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: 

1) Menentukan jumlah bahan selama lead time ditambah 1 presentasi 

tertentu. 

2) Menentukan jumlah pemakaian bahan selama lead time ditambah dengan 

persediaan pengaman yang telah ditetapkan. 

Menurut Eddy Herjanto (2003:242), tingkat pemesanan kembali (reorder 

point) ditetapkan dengna cara menambahkan penggunaan selama waktu tenggang 

(lead time) dengan persediaan pengaman (safety stock), dalam bentuk sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

ROP = Reorder Point 

SS = Safety stock 

d = Tingkat kebutuhan per unit waktu 

L = Waktu tenggang (lead time) 

 

ROP = d x L + SS 
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2.7 Faktor-faktor yang Menghambat Kelancaran Sistem Persediaan  

Dalam menjaga kelancaran dari sistem persediaan ini perlu diperhatikan juga 

faktor-faktor yang sekiranya dapat menghambat/mengganggu sistem persediaan. 

Faktor-faktor ini, antara lain adalah; 

1. Adanya keterlambatan informasi dari bagian gudang mengenai persediaan 

yang sekiranya sudah mencapai titik pemesanan kembali (reorder point), 

sehingga terjadinya kekurangan bahan dalam usaha pemenuhan 

permintaan konsumen. 

2. Perhitungan para manager yang mengalami kesalahan dalam melakukan 

peramalan mengenai besarnya persediaan yang dibutuhkan perusahaan 

dalam usaha pemenuhan permintaan konsumen. 

3. Keterlambatan penerimaan barang dari supplier yang disebabkan oleh 

beberapa hal seperti terlalu banyak proses administrasi yang berbelit-belit, 

sarana transportasi yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. 

Jadi berdasarkan keterangan diatas maka faktor-faktor yang dapat 

menghambat kelancaran sistem persediaan yaitu terjadinya kesalahan dalam 

melakukan peramalan serta keterlambatan pasokan barang dari supplier yang 

disebabkan oleh berbagai hal. 

  

2.8 Hubungan Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Proses 

Produksi 

Seperti yang telah dibahas diatas, yang dimaksud dengan proses produksi 

adalah proses perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau barang 

yang kurang berguna menjadi barang yang lebih berguna, atau dari input menjadi 

output. 

Menurut Sofjan Assauri (2004:177), bahwa: 

“Masalah pengendalian persediaan merupakan masalah yang penting, karena 

jumlah persediaan masing-masing bahan baku akan menentukan atau 

mempengaruhi kelancaran produksi secara keefektifan dan keefisienan 

perusahaan” 
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Dengan persediaan bahan baku, perusahaan dapat menentukan jumlah 

pesanan bahan baku pada tingkat yang ekonomis, juga dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Karena perusahaan dapat berproduksi dengna jumlah 

bahan baku yang paling ekonomis dan biaya-biaya yang paling minimal. Selain 

itu dengan menetapkan tingkat persediaan (safety stock), perusahaan tidak akan 

mengalami hanbatan dalam proses produksi dan pengiriman bahan karena 

ditetapkannya tingkat pemesanan kembali (reorder point), proses produksi yang 

dilakukan akan terjaga kelangsungannya. 

Tanpa didukung oleh perencanaan proses produksi yang baik dan sumber 

daya yang optimal, suatu proses produksi belum tentu dapat berjalan dengan 

lancar. 

 


